BETH BOHLMANN
Desejo fazer parte do Conselho de Curadores porque acredito no futuro

das Filhas de Jó e não tenho medo de trabalhar duro para chegar lá. Sou
honesta, confiável e disposto a aceitar os desafios que virão com a

posição.
Para que as FJI continue, precisamos estar abertos à mudança, não importa
quão pequena ou grande ela seja.

Qualificações nas FJI
Posições de liderança adulta
Posições como Filha/Membro
Past Honorável Rainha, #32 Moorhead,
Guardiã do Bethel #32 Moorhead,
Miss Filha de Jó Minessota - 1991-92
Grande Guardiã de Minessota12-13
Detentora do Grau Púrpura Real
Presidente do Comitê de Jurisprudência de Minessota 2015- até
os dias atuais
Supremo Comitê de Jurisprudência 2019-22
Suprema Quarta Mensageira 2021-22 Suprema
Deputada para Manitoba 2015-17

Experiências Profissionais

Dakota Fusion FC| Diretora de Operações
Abril 2022 – Até o momento
Gerenciar todos aspectos de nosso time masculine semi-profissional de futebol, liga amadora feminina e times
competitivos juvenis
Garantir que haja um background check para o treinamento obrigatório dos reporteres
Criar e implementar um orçamento anual
Todos aspectos de marketing
Contratar novos patrocinadores
Preparar contrato para novos treinadores e funcionários
Tri-City United | Diretora Recreativa de
Diretora 2014 a Abril 2022

(Diretora Recreacional) Supervisionar e executar o maior programa de futebol sem fins lucrativos 501(c)3 na área FM
com mais de 3,000 participantes anualmente com idades entre 3 e 16 anos
Criar e implementar um orçamento anual Criar um
plano de 3 anos para programação
Criar e promover materiais promocionais para mídias sociais e impressão
Contratos – Criar, assinar, implementar com parques, vendedores, patrocinadores
Seguro e background check (verificação de antecedentes)
Coordenar mais de 425 voluntários anualmente
Como Diretora de Torneio: planejar e executar o maior torneio de verão indoor e ao ar livre (inverno 1500
participantes e 6000 no verão), em um raio de 200 milhas
Garantir patrocinadores para os eventos
Esses eventos sozinhos causaram um impacto econômico em mais de 250.000,00 dólares para área de
Fargo/Moorhead/West Fargo area (no inverno), e 500.000 (verão).
Coordenar funcionários

Habilidades e contatos
Conhecimentos profissionais para
organizações sem fins
Planejamento em eventos de larga
escala
Gestão de projetos

Marketing/Social Media/Website

Microsoft Platform
Honesty

Para conhecer mais

sobre mim, aqui estão
meus contatos.

bethb32@mnjd.org
+1.701.200.6448

